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STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu urbanizacji stref podmiejskich miasta Poznania w latach 1936–
2011 na stosunki wodne zlewni cieku Dopływ spod Lusówka i cieku Przeźmierki. Zlewnie te położone są na
terenie gmin, gdzie w ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój terenów zurbanizowanych. Przeprowadzona analiza zmian form użytkowania zlewni, wykazała prawie pięciokrotny wzrost terenów zurbanizowanych
w zlewni cieku Dopływ spod Lusówka i dziewięciokrotny w zlewni cieku Przeźmierka. Na wskutek uszczelnienia
terenów zlewni wzrosła wielkość opadów efektywnych, konsekwencją czego był szybki odpływ wód opadowych
i prawie dwukrotny wzrost przepływów w ciekach.
Słowa kluczowe: zlewnia, formy użytkowania, urbanizacja, model opad-odpływ.

IMPACT OF URBANIZATION OF SUBURBAN AREA ON WATER RELATION 			
IN THE SMALL CATCHMENTS
ABSTRACT
This paper presents results of analysis focused on impact of urbanization of Poznań suburban area on water relation for Doływ spod Lusówka and Przeźmierki catchments during 1936–2011. Both catchments are located in
municipalities which recently showing sharp growth in urban area. Analysis of changes in land use for studied
catchments showed almost 5-fold increase in urban area for Dopływ spod Lusówka and 10-fold for Przeźmierka.
As a consequence of land sealing increase in amounts of effective precipitation was observed that led to fast runoff
of rain waters and almost double flow in watercourses.
Keywords: catchment, land use, urbanization, rainfall-runoff model.

WSTĘP
Dynamiczny rozwój miast wywiera coraz
silniejszy wpływ na wzrost urbanizacji strefy
podmiejskiej tych miast. Nowo powstałe osiedla
mieszkaniowe, wielkoobszarowe centra handlowe wraz z potężnymi parkingami wymagają
przyspieszonego rozwoju infrastruktury technicznej. Zmiana zagospodarowania przestrzeni
jest zjawiskiem wielowymiarowym, ponieważ
powoduje przekształcenie krajobrazu i jego
fragmentacje.
Intensyfikacja procesów urbanizacyjnych
poprzez zwiększenie udziału terenów zabudowanych i powierzchni uszczelnionych prowadzi do
zmiany struktury powierzchni czynnej zlewni,

94

która wpływa na przebieg procesów hydrologicznych [Graf 2014]. Wpływ ten jest bardziej wyraźny szczególnie w zlewniach małych cieków,
gdzie odpływ powierzchniowy ulega przyśpieszeniu w wyniku uszczelnienia i zmiany szorstkości powierzchni. Zwiększony odpływ zanieczyszczonych wód opadowych do niewielkich cieków
prowadzi do degradacji ekosystemów wodnych i
od wody zależnych [Sojka i in. 2014].
Dodatkowo powstawanie zabudowy na terenach dotychczas użytkowanych rolniczo z istniejącym już systemem drenarskim prowadzi do
uszkodzenia elementów konstrukcji hydrotechnicznych. W rezultacie obserwuje się wyższy poziom wód podziemnych oraz miejscowe podtopienia [Przybyła i in. 2011].
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Rys. 1. Położenie hydrograficzne zlewni cieków Dopływu spod Lusówka i Przeźmierki
Fig. 1. Hydrogeographic localization of Dopływ spod Lusówka and Przeźmierki catchments

Rys. 2. Położenie administracyjne zlewni cieków
Dopływu spod Lusówka i Przeźmierki
Fig. 2. Administrative localization of Dopływ spod
Lusówka and Przeźmierki catchments

W analizowanych zlewniach dominują gleby
płowe i rdzawe oraz czarne ziemie, wytworzone z
piasków słabogliniastych (zlewni Dopływu spod
Lusówka ok. 67%, a w zlewni Przeźmierki ok.
38%) i piasków gliniastych lekkich (odpowiednio
ok. 30% i 44%). Pozostałą część zlewni pokrywają gleby wytworzone z piasków luźnych i glin
lekkich. Procesy urbanizacyjne przyczyniły się
do istotnych zmian w sposobie użytkowania powierzchni zlewni cieku Dopływu spod Lusówka
i Przeźmierki w latach 1936–2011 (tab. 1). Obie
zlewnie są zlewniami zurbanizowanymi, ponieważ udział powierzchni nieprzepuszczalnych

(dachy budynków, drogi, chodniki i parkingi) jest
wyższy od 5% i wynosi w zlewni cieku Dopływ
spod Lusówka ok. 14% a w zlewni cieku Przeźmierka ok. 23%.
Na przełomie lat 1936–2011 na terenie obu
zlewni następował stopniowy przyrost terenów
uszczelnionych. Analiza zmian struktury użytkowania wykazała prawie 5-krotny wzrost
powierzchni zabudowy i szlaków komunikacyjnych w zlewni cieku Dopływu spod Lusówka wzrosła, a w zlewni cieku Przeźmierka
aż 9-krotny. W roku 2011 tereny zabudowane i
szlaki komunikacyjne stanowiły prawie 14% w
zlewni cieku Dopływ spod Lusówka, a w zlewni Przeźmierki prawie 23% powierzchni zlewni,
co przyczyniło się do uszczelnienia terenu. Rozwój terenów zurbanizowanych odbył się kosztem
gruntów ornych, których powierzchnia w latach
1936–2011 zmalała odpowiednio o 13 i 25%.
Stopniowy przyrost udziału terenów nieprzepuszczalnych w zlewniach w latach 1936–2011
doprowadził do zmniejszenia ich potencjalnych
zdolności retencyjnych. W celu określenia warunków retencyjnych metodą CN-SCS poszczególnym gatunkom gleb przypisano odpowiednią
grupę glebową (Banasik 2009). Obie zlewnie pokryte były głównie glebami z grupy B (zlewnia
cieku Dopływ spod Lusówka w 99,9%, a Przeźmierki w 93%), które charakteryzują się średnią przepuszczalnością o współczynniku filtracji
3.8<k<7.6 mm/h. Pozostałe części zlewni pokryte
były glebami z grupy A o dużym współczynniku
filtracji (k > 7,6 mm/h). W analizowanych latach
wartość parametru CN w zlewni Cieku Dopływ
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Tabela 1. Formy użytkowania terenu zlewni w latach 1936, 1998 i 2011
Table 1. Land use in the catchments during 1936, 1998 and 2011
Zlewnia cieku Dopływ spod Lusówka
Rodzaj użytkowania

1936

1998

Zlewnia cieku Przeźmierka

2011

1936

1998

2011

47,7

91,06

72,63

66,58

[%]
Tereny rolne:
• grunty orne
• użytki zielone
Lasy

60,77

55,31

1,57

1,87

2,62

5,54

8,54

7,69

34,81

36,89

35,67

0,7

1,6

1,7

2,75

5,28

13,62

2,5

14,89

22,68
0,95

Tereny przekształcone:
• zabudowa i szlaki komunikacyjne

–

–

–

–

2,09

Wody powierzchniowe

• sady

0,1

0,65

0,39

0,2

0,25

0,4

Suma

100

100

100

100

100

100

spod Lusówka wzrosła z 68,48 do 69,74, czyli o
ok. 2%. Podobny wzrost parametru CN notowano w zlewni Przeźmierki, z 71,35 do 73,23. Pomimo znacznego wzrostu powierzchni zurbanizowanej wartość parametru CN nie zmieniła się
radykalnie, na co wpływ miał wzrost powierzchni
lasów oraz wód stojących. W konsekwencji wzrost
powierzchni zurbanizowanych przełożył się na
zmniejszenie maksymalnej potencjalne retencji,
która w zlewni cieku Dopływ spod Lusówka zmalała o 7 mm, co w przeliczeniu daje aż 174 tys. m3
wody, która zamiast zinfiltrować w głąb gruntu do
wód podziemnych spływa po powierzchni zlewni
do cieków i odpływa ze zlewni. Natomiast w zlewni Przeźmierki maksymalna potencjalna retencja
zmniejszyła się o 9 mm, co przyczyniło się do bezproduktywnego odpływu wody wynoszącego ok.
180 tys. m3.
Uszczelnienie terenów zlewni przyczyniło się
również do wzrostu wielkości opadu efektywnego w latach 1936–2011 o ok. 0,8 mm jako reakcji
na opad o prawdopodobieństwie przewyższenia
10% i o ok. 1,5 mm o prawdopodobieństwie prze-

wyższenia 1% (o czasie trwania deszczu t = 2h i
wysokości odpowiednio 39,42 i 55,82 mm).
Efektem wyższych opadów efektywnych
oraz braku zagospodarowania wód opadowych w
zlewni był widoczny wzrost przepływów w ciekach. Tradycyjne podejście do zagospodarowania
wód opadowych poprzez jak najszybsze odprowadzenie ich do sieci kanalizacyjnej i do najbliższego odbiornika może doprowadzić do prawie
dwukrotnego wzrostu przepływów maksymalnych w analizowanych ciekach (rys. 3, 4). Obliczenia symulacyjne wykazały, że w roku 2011 w
obu zlewniach przepływ o prawdopodobieństwie
przewyższenia 10% był wyższy o ponad 70% od
przepływów w roku 1936, a przepływ o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% o ponad 40%.
Skróceniu także ulegnie czas od wystąpienia opadu do osiągnięcia kulminacji o ok. 30 min.
Dalsze przekształcenie terenów strefy podmiejskiej wynikające z realizacji miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego spowoduje zmiany zdolności retencyjnych terenów i
wzrost przepływów w małych ciekach.

Rys. 3. Hydrogram przepływów maksymalnych o prawdopodobieństwie przewyższenia 10% w latach 1936,
1998 i 2011: a) Dopływu spod Lusówka b) cieku Przeźmierka
Fig. 3. Hydrograph of maximal flow with 10% probability to exceed during 1936, 1998 and 2011:
a) Dopływ spod Lusówka, b) Przeźmierka watercourse
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Rys. 4. Hydrogram przepływów maksymalnych o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% w latach 1936,

1998 i 2011: a) Dopływu spod Lusówka, b) cieku Przeźmierka

Fig. 4. Hydrograph of maximal flow with 1% probability to exceed during 1936, 1998 and 2011:
a) Dopływ spod Lusówka, b) Przeźmierka watercourse

WNIOSKI
Postępująca urbanizacja w latach 193–2011
w strefie podmiejskiej Poznania w istotny sposób
wpłynęła na sposób użytkowania powierzchni
oraz na stosunki wodne w badanych zlewniach.
Przeprowadzona analiza zmian formy użytkowania terenu w latach 1936–2011 wykazała wzrost
powierzchni terenów zabudowanych w zlewni
cieku Dopływ spod Lusówka (o pow. 24.81 km2)
o prawie 11% a w zlewni cieku Przeźmierka (o
pow. 20,02 km2) o 20%. Wzrost terenów zabudowanych, a także rozwój sieci komunikacyjnej przyczynił się do uszczelnienia powierzchni
zlewni i w związku z tym do zmniejszenia potencjalnej zdolności retencyjnych zlewni odpowiednio o 7 i 9 mm. Obliczenia symulacyjne wykazały, że zmniejszenie zdolności retencyjnych
zlewni może spowodować prawie dwukrotny
wzrost przepływów wezbraniowych wywołanych
deszczem nawalnym o założonym czasie trwania
i prawdopodobieństwie przewyższenia.
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